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 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT D’ESTUDIS CATALANS A 

LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI L’ORIENTALE I A LA UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 

(ITÀLIA) PER AL CURS ACADÈMIC 2020-2021 

03/L0111 N- Selecció professorat estudis catalans 2020-2021 (Nàpols i Siena) 

 

Fets 

 

1. Per resolució de la directora del Consorci de l’Institut Ramon Llull (en endavant, l’Institut Ramon Llull)  de 

data 22 de juliol del  2020,  s’obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a 

universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2020-2021, concretament per a les Università degli Studi di 

Napoli L’Orientale i Università per Stranieri di Siena, d’Itàlia. (DOGC núm. 8192, de 3 d’agost de 2020) 
 

2. Les sol·licituds, presentades en el termini establert, consten a l’expedient. 
 

3. Per resolució provisional de la directora de l’Àrea de Llengua i Universitats, presidenta del Tribunal 

qualificador, de data 17 de setembre del 2020 es proposen les persones per ser admeses i les persones 

que han d’esmenar o aportar documentació. 

 

4. Una vegada exhaurit el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució 

provisional per esmenar o presentar la documentació requerida, es comproven les sol·licituds i la 

documentació adjunta. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 4.2b) dels Estatus de l’Institut Ramon Llull que disposa que l’Institut té com a finalitat promoure la 

difusió i el coneixements de la llengua català a l’exterior, així com el seu ensenyament a les universitats i a 

d’altres centres d’estudi. 

 

2. Les Bases que regeixen la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de 

l’exterior aprovades pel Consell de Direcció en la reunió de data 15 de maig del 2020 i publicades al DOGC 

núm. 8192, de 3 d’agost de 2020. 

 

Resolució  

 

Per tant, resolc,  

 

Proposar les persones admeses i inadmeses i les que es considera que desisteixen de la seva sol·licitud, que 

es detallen en annex per participar a la convocatòria de selecció de professorat d’estudis catalans a les 

Università degli Studi di Napoli L’Orientale i Università per Stranieri di Siena (Itàlia) per al curs acadèmic 2020-

2021. 

 

 

 

 

La directora de l’Àrea de Llengua i Universitats 

Ariadna Puiggené i Riera 
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 Annex 

Persones admeses 

20054931N 

35593571J 

39907524V 

45646537R 

45927997X 

47048522K 

47848580R 

47860587W 

47984766G 

48606028J 

51757268T 

AR8597129 

AS4905596 

Sol·licituds desistides 

20476958N 

40530349W 

39356071N 

48195172Y 

Persones inadmeses 

46769718T 

 


